
Valtuuskunnan vaalin ehdokkaat 2019

2 KORPELA 
(os. Suominen) 
Paula Karoliina

Kuusamo

3 NURMI 
Hanna Kristiina

Savukoski

4 SALMI 
Maarit Hannele

Rovaniemi

5 TULOKAS 
Anu Johanna
Kiiminki, Oulu

 Olen Pohjois-Suomen 
Eläinlääkäriseuran 

puheenjohtaja, 
joten tietysti 

otan huomioon kotiseutuni 
näkökulmat asioita käsiteltäessä. 

YSVA:n puheenjohtajana pyrin 
osaltani estämään työelämän 

kurjistumista ja edistämään reilua, 
oikeudenmukaista, eläinlääkäreitä 

vaurastuttavaa ja jaksamista 
ylläpitävää työelämää.

On tärkeää, että 
Eläinlääkäriliitto on 

mukana edistämässä 
elinympäristön 

terveellisyyttä samalla 
myös ihmisten ja eläinten 

hyvinvointia. Eläinlääkäreillä on 
laajan koulutuksensa ansiosta 
erinomaiset mahdollisuudet 
hyödyntää osaamistaan tällä 

sektorilla. Pidän tärkeänä, 
että eläintautien ja eläinten 

hyvinvoinnin valvonta sekä riittävät 
eläinlääkäripalvelut toimivat 

koko maassa. Uskon, että julkiset 
eläinlääkäripalvelut on mahdollista 

järjestää hyvässä hengessä rinta 
rinnan yksityissektorin kanssa.

6 TUURI 
Leena Kyllikki

Liminka

Puoli Suomea -vaaliliittoon kuuluvat Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseura PSES ja  
Pohjanmaan Eläinlääkäriseura – Österbottens Veterinärsällskap

7 ALA-RISKU 
Virpi Kristiina

Lapua

9LINDQVIST 
Nanna Margaretha

Perho

11 PELTOKANGAS 
Annastiina

Lapua

Keskustellen, yhteistyössä 
kollegoiden kanssa, nostaisin 

sekä isot että pienet asiat 
pöydälle, oli sitten kyseessä suuret 

tulevaisuuden suunnitelmat 
tai pienet arkipäivän murheet. 
Yhteistyö on voimaa ja yhdessä 

pärjäämme kyllä, päivästä toiseen!

12 RENKO 
Aino Anna-Maija

Kauhava

1. Hyvinvointia ihmisille 
ja eläimille. 2. Koulutusta 
tulevaisuuteen. 3. Hyvää 

hallintoa.

8 JOKELA 
Kari Pekka Tapio

Laihia

10 MOISANDER-
JYLHÄ 

Anna-Maria
Kaustinen

13 TIRKKONEN 
Birger Taneli

Vaasa

Työ, hyvinvointi ja 
asianmukainen palkka 

tehdystä työstä 
ovat ehdottomasti 

kolme tärkeintä asiaa, joiden 
turvaamiseen liiton tulee panostaa 
kaikin käytettävissä olevin keinoin, 

kaikille  ammattiryhmilleen. 
Täydellä sydämellä rakentavan 

keskustelun ja toimivan, kehittyvän 
järjestelmän puolesta, jossa 

kunnaneläinlääkärit edelleen 
tärkeänä osana. ”Be a part of the 

solution.” ”Create your own future.”
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Valitsijayhdistykset 
tavoitteineen ja vaaliliitot 

esitellään Eläinlääkärilehdessä 
7/19 ja sen ilmestyttyä 3.10. myös 

liiton verkkosivujen vaalisivulla.

Pohjois-Suomen Eläinlääkäriseura PSES

Pohjanmaan Eläinlääkäriseura – Österbottens Veterinärsällskap



14 HILTUNEN 
Kirsi-Maarit

Tuusula

15 JÄRVIMAA 
Taru Talvikki

Hyvinkää

16 KIVINIEMI 
Katri Maria

Vantaa

17 LAHTI 
Päivi Helena

Helsinki
Ammattikunnan 
yhtenäisyyden ja 
kollegiaalisuuden 
vahvistamiseksi 

täytyy tehdä töitä, siitä saadaan 
voimaa myös eläinlääkärien 

edunvalvontaan. Kaikkien 
eläinlääkärien tekemän työn 

merkitys myös ihmisten terveydelle  
on tehtävä tunnetuksi suurelle 

yleisölle.

Työtä yhteiseksi hyväksi -vaaliliittoon kuuluvat Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 
ja Valtion eläinlääkärit

18 LAUKKANEN-
NINIOS

Riikka Katariina
Helsinki

19 MANNER 
Leena Marjaana

Siilinjärvi
Minulle on tärkeää: 

1. Eläinlääkäreiden 
laadukas koulutus, joka 

mahdollistaa 
eläinlääkäreiden sijoittumisen 

monipuolisesti erilaisiin 
tehtäviin yhteiskunnassa 2. 

Kollegiaalisuus ja hyvä yhteistyö 
sekä eläinlääkäreiden että myös eri 

ammattikuntien kesken.

20 NEVAS 
Mari Anne

Espoo

21 SALMELA 
Hanna Kukka Maaria

Rusko
Pidän tärkeänä 

työssä jaksamisen, 
työturvallisuuden ja 
kollegiaalisuuden 

tukemista.

22 TIAINEN 
Tiina Marjatta

Porvoo

Aion ajaa 
kollegiaalisuuden 

edistämistä ja 
eläinläääkärien 

monipuolisen työnkuvan 
tunnetuksi tekemistä suurelle 

yleisölle. Koko maassa tulee olla 
toimiva ympäristöterveydenhuolto, 
mukaan lukien eläinlääkintähuolto.

1. One Health -ajattelua 
tulee vahvistaa. 

Kaikkien eläinlääkärien 
työ on tärkeää 

kansanterveystyötä. 2. Valvonnan 
tulee perustua tutkittuun 

tietoon. 3. Valvontaeläinlääkäreille 
on tarjottava riittävä tuki 

kuormittavien työtehtävien 
suorittamiseen. 4. Eläinlääkäreitä 

tulee rohkaista kohti erilaisia 
ammatillisia haasteita ja 

uudentyyppisiä työtehtäviä.

24DAHLSTEN 
Juho Otto Elias

Helsinki

25 KYYRÖ 
Jonna

Helsinki

26 NYBERG 
Matti Juhani

Vaasa

Valtion Eläinlääkärit

Pidän tärkeänä eläinlääkärin 
monimuotoisen 

tehtävänkuvan säilymistä ja 
eläinlääkäreiden sijoittumista 

laajasti yhteiskunnan erilaisiin 
työtehtäviin, myös johtotehtäviin. 
Tätä edesauttavat tasokas ja laaja-

alainen perus- ja jatkokoulutus, 
arvostava vuoropuhelu niin 
ammattikunnan sisällä kuin 

sidosryhmienkin kanssa, sekä 
eläinlääkäreitä yhdistävästä 

kollegiaalisuudesta huolehtiminen. 
Merkittävä roolimme yhteisen 

terveyden kokonaisuudessa tulee 
jatkossakin näkyä toiminnassa ja 

tiedotuksessa.

Minulle tärkeää on 
eläinlääkärien työolojen ja 

-ehtojen edistäminen, erityisesti 
valvontatyössä. Eläinlääkärien 

monialaista asiantuntemusta tulee 
jatkuvasti tehdä näkyväksi.

23 BLOMVALL 
Laura Kaarina

Köyliö

Eläinlääkäriliiton     
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Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 



31 ALA-KURIKKA 
Eve Katriina Elisa

Kurikka

32 LASONEN 
Riikka Maria

Hollola

33 LINDHOLM 
Hanna Lovisa
Hämeenlinna

35 HAKALA 
Riikka Salli Kyllikki

Helsinki

36 HELJANKO 
Viivi Eveliina

Helsinki

37 HÄMÄLÄINEN 
Karoliina Emilia

Turku

38 IMMONEN 
Isa Anna Maria

Hyvinkää

Nuoret kollegat

28RIKULA 
Ulla Kaisa
Rovaniemi

29 SJÖMAN 
Maria Kristina

Turku

30 SOVIJÄRVI
 Ava Hilja Johanna

Turku

Eläinlääkärien keskeinen rooli 
ihmisten ja eläinten yhteisessä 
terveydessä ja laaja osaaminen 
terveyteen ja elinympäristöön 

liittyvissä asioissa tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet ja välineitä 

yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
ja vaikuttamiseen. Tavoitteina 
on, että ammattikuntamme 
on jatkossa yhä aktiivisempi 

toimija yhteiskunnassa ja 
asiantuntemuksemme on kysyttyä 

ja arvostettua.

1. Teema: "Osaamme 
kuka mitäkin, yhdessä 

mitä vain’’ (Maija 
Paavilaisen aforismi). 2. 

Eläinlääkärikunnan yhtenäisyyden 
ja keskinäisen kunnioituksen sekä 

korkean järjestäytymisasteen 
vaaliminen. 3. Ammattikunnan 

monimuotoisuuden ja -osaamisen 
sekä yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen kiinnostumisen 
edistäminen. 4. Korkeatasoisen 

kotimaisen perus- ja 
jatkokoulutuksen sekä tutkimuksen 

edistäminen ja turvaaminen. 
5.  Ammattikunnan sisäisen 

tulevaisuus- ja arvokeskustelun 
lisääminen. 6. Erityisesti julkisen 
sektorin palkkauksen ja muiden 

työehtojen edistäminen.

Suomen Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry

27 OIVANEN 
Leena-Marja

Helsinki

Koen erityisen 
tärkeäksi opiskelijoiden 

hyvinvoinnin ja 
vastavalmistuneiden  

työssä jaksamisen. 

Pidän tärkeänä, että 
liiton kautta pyrimme 

muokkaamaan 
eläinlääkäreiden 

työoloja sellaisiksi, että ne ovat 
pitkäaikaista työssäjaksamista 

tukevia.

NuKon vaaliteemat 
ovat minulle tärkeitä. 
Erityisesti haluaisin 

nostaa esille valvontaa 
tekevien eläinlääkäreiden 

työturvallisuuden parantamisen, 
kunnaneläinlääkäreiden 

työsidonnaisuuteen 
vaikuttamisen ja tarpeen 

yksityisen sektorin työntekijöiden 
työehtosopimukselle eteenpäin 

ajettavina asioina.

Yhteisten vaaliteemojen 
lisäksi koen, että 
ammattikunnan 
yhtenäisyyden, 

kollegiaalisuuden ja laadukkaan 
koulutuksen edistäminen 
ovat keskeisiä tavoitteita 

eläinlääkäreiden työkentällä.

34 ESKOLA 
Eva Katarina

Espoo

Eläinlääkäriliiton     
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39 JOHANSSON 
Venla Iida Emilia

Helsinki

40 JOKINEN 
Olli Oskari

Mikkeli

41 KALLIO-KUJALA 
Ira

Helsinki

42 KOLEHMAINEN 
Sonja Marika

Helsinki

43 KOPONEN 
Katri Anna Emilia

Espoo

44MIKOLA 
Karoliina Helena

Kaarina

Asioita, joihin haluan 
vaikuttaa tulevalla 

kaudella: 1. Opiskelijoiden 
ja eläinlääkärien 

hyvinvointi, 2. Eläinlääkärin 
laajan työkentän säilyttäminen, 

3. Eläinlääkärin rooli yhteisen 
terveyden turvaamiseksi näkyväksi 

ja 4. Mikrobilääkeresistenssin 
torjuntatyö.

45 MÄKI 
Susanna Katriina 

Helsinki

46 WAHLROOS 
Timo Olavi

Porvoo

47 VERKOLA 
Marie Eva Mechthild 

Helsinki

Koen tärkeäksi kehittää 
eläinlääkäreiden 

työhyvinvointia, jota 
voidaan edistää osaltaan 

järkevien työehtosopimusten 
ja työaikalainsäädännön 

kautta. Hauan myös tukea 
nuoria eläinlääkäreitä uransa 

alkuvaiheessa ja ylläpitää 
keskustelua eläinlääkärin ammatin 
monipuolisuudesta eri sektoreilla.  

Nuorena eläinlääkärinä haluan 
myös olla mukana vaikuttamassa 
eläinlääkärien koulutukseen niin, 

että eläinlääkärit työllistyvät 
myös tulevaisuudessa työelämän 

kehityskulun ja yhteiskunnan 
muutokset huomioonottaen.

1. Reilut työsopimukset 
yleissitovan 

työehtosopimuksen kautta. 
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä, 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäriäkin. 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille.

Itselleni tärkein teema 
on eläinlääkäreiden 

hyvinvointi, ja olenkin ollut 
jo vuodesta 2017 lähtien 

mukana liiton eläinlääkärien 
työhyvinvointivaliokunnassa. 

NuKon teemat, joissa vaaditaan 
reiluja työsopimuksia ja tukea 

eläinlääkäreille, kuuluvat 
isoina osina meidän kaikkien 

hyvinvointiin.

Haluan ajaa SELL-
valtuuskunnassa 

kokonaisvaltaisesti koko 
eläinlääketieteen toimialan 

etuja ja kehittää sen tulevaisuutta 
tasapainoisesti. Erityisen 

lähellä sydäntäni ovat nuorten 
eläinlääkäreiden asiat, joita 
kohtaan myös päivittäisessä 

työssäni Yliopistollisen 
eläinsairaalan johtajana. Haluan, 
että eläinlääkärin työtä voidaan 
tehdä reiluilla työmarkkinoilla ja 
että työn sisältö sekä kollegojen 

tuki auttavat jaksamaan paineiden 
ja vaatimusten keskellä.

Koen edelleen tärkeimmäksi 
keskittyä ajamaan 

NuKon vaaliteemoja: 
työehtosopimusta, KEL 

-järjestelmän kehitystä 
ja ammatillisen tuen 

parantamista. Yleisesti haluan 
tuoda valtuuskunnan työhön 
kansainvälistä perspektiiviä 

esimerkkien, ideoiden ja 
uuden tiedon muodossa. Olen 

motivoitunut kehittämään 
suomalaista lääketiedettä ja 

eläinlääkärien työhyvinvointia 
kuuntelemalla, keskustelemalla 
ja tuomalla kotiin maailmalla 

oppimani.

48 VESTERINEN 
Heidi

Minneapolis, 
Minnesota, USA

1. Reilut työsopimukset 
yleissitovan 

työehtosopimuksen 
kautta. 2. 

Kunnaneläinlääkärijärjestelmän 
kehittäminen. 3. Työmaailma 

suurennuslasin alle - kuunteleva 
ja reagoiva tuki erityisesti 

vastavalmistuneille ja 
pienyrittäjille.
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51 JÄÄTES 
Renate

Kirkkonummi

52 KIILI
Markus Tapio
Äkäslompolo

53 KUMMALA 
Liisa Elina

Paimio

54 KUUSISTO 
Jukka-Veikko

Keuruu

55 LAMPINEN 
Kimmo Juhani

Ylöjärvi

58 SADINMAA 
Jussi Ilmari

Tampere

59 WAHLROOS 
Chita Charlotta Maria 

Porvoo

60 VIITANEN 
Minna Johanna

Espoo

57 RAULIO 
Marja Johanna

Vantaa

56 LUUKKAINEN 
Maarit Kristiina

Vihti

Haluan ajaa 
yrittäjien, etenkin 

ammatinharjoittajien 
sekä pienyrittäjien 

asiaa ja keskittyä etenkin 
työhyvinvointiin ja 

työssäjaksamiseen sekä 
kollegatuen kehittämiseen.

Haluan eläinlääkärin työn 
olevan arvostettua ja 

taloudellisesti kannattavaa 
nyt ja jatkossa kaikilla alamme 

sektoreilla. Haluan liiton näkyvästi 
puhuvan eläinlääkäreille 

tärkeistä asioista, kuten esim. 
eläinten hyvinvointi. Olen ollut 

eläinklinikan omistaja, provisiolla 
työskentelevä klinikkaeläinlääkäri, 

ammatinharjoittaja 
kotivastaanotolla ja 
toisen omistamalla 

klinikalla, esimiesasemassa 
eläinklinikkaketjussa, 

kunnaneläinlääkärin sijainen, 
tarkastuseläinlääkäri, tehnyt 

tutkimusta ja myös valvontaa. 
Minulla on sen myötä laaja-alainen 

ymmärrys millaisissa töissä 
ja olosuhteissa eläinlääkärit 

Suomessa toimivat.

Yhdessä sopien 
saamme meille kaikille 

parhaan lopputuloksen!

1. Yrittäjyys eri muodoissaan 
on tulevaisuudessa yhä 

useamman eläinlääkärinkin 
toimeentulon lähde. 2. 

Eläinlääkäriliiton tulee edelleen 
ajaa positiivista palkkakehitystä 

kaikilla eläinlääkinnän aloilla. 
3. Palkkauksen tulee vastata 

hyvin akateemista koulutusta ja 
työn vaativuutta sekä julkisella 

että yksityisellä puolella. 4.  
Eläinlääkintähuollon uudistuksissa 

virkaeläinlääkärijärjestelmä ja 
24/7 kaikille eläinlajeille toimiva 

päivystys kautta maan pitää 
säilyttää. Eläinlääkäriliiton tulee 

aktiivisesti myötävaikuttaa 
järjestelmän kehittämiseen 

ja uudistamiseen niin, että se 
olisi mielekäs ja turvallinen 

työntekijöille. Samalla järjestelmän 
tulee kuitenkin olla tasavertainen 

kilpailuasetelman suhteen 
yksityisen palvelutarjonnan kanssa. 

Eri vaihtoehtoja kunnallisen- ja 
yksityisen eläinlääkintähuollon 

yhteistyöhön tulisi aktiivisesti liiton 
johdolla kehittää ja kokeilla.

Yrittäjäeläinlääkärien 
asiat ovat lähellä 

sydäntäni, haluan, että 
myös jatkossa yksityisillä 

eläinlääkäreillä ja klinikoilla säilyvät 
edellytykset jatkaa toimintaansa. 

Muita mielestäni tärkeitä 
asioita ovat: kollegiaalisuus, 

eläinlääkäreiden henkinen ja 
taloudellinen hyvinvointi.

1. Oikeudenmukainen 
markkinaympäristö eli 
kilpailuneutraliteetin 
turvaaminen ja sen 

parantaminen kaikkialla Suomessa. 
2. Päivystystä kehitettävä siten, että 

kukaan ei joudu kohtuuttomien 
vaatimusten eteen (nuorilla 

kokemattomuus ja vanhemmilla 
jaksaminen). Päivystys on erittäin 

arvokasta työtä niin oppimisen 
kannalta kuin asiakkaiden 

antamien palautteiden mukaan. 
Siihen on syytä paneutua ja 
siitä on myös maksettava. 3. 
Epäkollegiaaliset rakenteet 

purettava ja kompromissinhaluista 
keskustelua lisättävä. 

Voimme huolehtia 
hyvinvoinnistamme 

vain yhdessä.

1. Kollegiaalisuus. 2. 
Jatkokoulutuksen 
kehittäminen. 3. 

Riittävä tulotaso sekä ELL-
yrittäjälle että työntekijälle.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

49 ERTOLA 
Kristiina
Ylöjärvi

50 ILLUKKA 
Elina Kristiina

Kaarina
Työssäjaksaminen, 
yrittäjyys, muutos 
asioihin, , joita voi 

parantaa.
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63 KORPIKALLIO 
Anu Hannele

Juva
Olen toiminut 

kunnaneläinlääkärinä 
v. -92 ja saanut 4 lasta 
työn lomassa. Tämän 

vuoksi tiedän, että työn ja perheen 
yhdistäminen on vaikeaa - tähän 
on tultava muutos. Työaikoihin ja 
päivystyksiin tullaan yhteistyöllä 
saamaan muutos - siihen uskon.

64 KOTAMÄKI 
Kaisa Maija
Orimattila

65 KYÖSTI 
Heidi Kristiina

Himanka
Kohtuullinen 

työsidonnaisuus 
kunnaneläinlääkäreille 

sekä heidän lepoaikansa 
kuntoon.

67 PASANEN 
(OS. SUONTAMA) 

Anna Elina
Lempäälä

1. Peräänkuulutan 
kaikessa toiminnassa 

rationaalista 
ratkaisuntekoa, avointa 

vuorovaikutusta ja vastuunkantoa. 
2. Eläinlääkärikunnan pitää 

tarvittaessa pystyä toimimaan 
isoissa yhteiskunnallisissa 

muutoksissa yhteisenä rintamana.

69 PIETILÄ 
Pauliina Elisabeth

Parainen

70 PYYKÖNEN 
Päivi Satu Hannele

Ylivieska

1. Haluamme nähdä 
eläinlääkäreitä laaja-

alaisesti sijoittuneina 
julkisella sektorilla, myös 

johto- ja asiantuntijatehtävissä. 
2. Vaadimme reilua palkkausta 

KAIKILLE eläinlääkäreille. 
3. Pidämme tärkeänä, että 
praktiikassa kunnallinen 

eläinlääkäri on olennainen 
askel eläimen hoitopolulla. 

4. Tiedostamme ja pidämme 
esillä sitä, että kunnallinen 

eläinlääkintähuolto on olennainen 
linkki terveydenhuollon, 

sairaudenhoidon ja valvonnan 
välillä. 5. Haluamme tuoda 

voimakkaammin esille 
sitä, että merkittävä osa 

elintarviketurvallisuuteen 
liittyvästä valvonnasta tapahtuu 

kunnallisen eläinlääkärin toimesta.

66 MURRO 
Anu Pauliina

Turku

68 PENTTILÄ 
Maija Kaarina

Mynämäki
1. Kunnaneläinlääkäreiden 

työssä jaksamisessa 
otettava kaikki 

keinot käyttöön, 
esim. työaikalain piiriin 

kuuluminen. 2. Kollegiaalisuus ja 
vastakkainasettelun vähentäminen 
eri ammattiryhmien välillä erittäin 

tärkeää.

72SUOLANIEMI 
Jenni Elina

Keuruu

1. Myös eläinlääkäreillä 
pitää olla mahdollisuus 

elää tasapainoista elämää, 
jossa työ työhyvinvoinnin 

määritelmän mukaisesti tukee 
elämänhallintaa, eikä heikennä 
sitä. Hyvinvoiva ja tyytyväinen 

työntekijä on työyhteisössä suuri 
voimavara ja tätä ajattelua haluan 

edistää kaikilla sektoreilla. 2. 
Kuntasektorilla täytyy uskaltaa 

tehdä muutoksia, jotta turvataan 
eläinlääkäreiden työssäjaksaminen 

koko työuran ajan sekä laadukas 
kunnallinen eläinlääkintähuolto. 
Muutosta ei pidä nähdä uhkana, 
siitä tulee tehdä mahdollisuus. 

3. Mahdollisuus hyvään elämään 
tulee turvata niin kaikille 

eläimille kuin kaikille meille 
eläinlääkäreillekin.

Minulle tärkeitä asioita 
ovat eläinlääkäreiden 

työhyvinvointi ja 
kollegiaalisuus. Työssäni 

valvontaeläinlääkärinä näen 
kunnaneläinlääkärijärjestelmän 
merkittävänä eläinten terveyden 

ja hyvinvoinnin turvaajana 
sekä elintarviketurvallisuuden 

edistäjänä. Tiheä 
kunnaneläinlääkäriverkko on 

eläintautivalmiuden selkäranka ja 
se takaa eläimille avun kaikkialla 

Suomessa, kellon ympäri. 
Järjestelmää on tärkeää ylläpitää 
ja kehittää niin, että pystymme 

parhaalla tavalla toimimaan 
eläinten ja ihmisten hyväksi. 

Meidän valvontaeläinlääkäreiden 
ja praktikoiden on syytä puhaltaa 

siinä asiassa yhteen hiileen.

61HARJU 
Minna Kristiina

Kolari

62HAVUKAINEN 
Tarja Anneli
Orimattila

Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto - SKELL ry

Kunnallinen eläin-
lääkintähuolto on 

kivijalka peruseläin-
lääkinnälle ja linkki 

terveydenhuollon ja valvonnan 
välillä.

Pidetään 
kunnaneläinlääkäri 

tärkeänä osana 
eläinten hoitoketjua. 

Haluan kehittää yhteistyötä 
kunnanpraktikon ja 

valvontaeläinlääkärin välillä. 
Kohtuullinen työsidonnaisuus 
kuntaellille! Lepoajat kuntoon!

71 SILVENNOINEN 
Heikki

Joensuu
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76 HAUKIPURO 
Martta Elisabeth

Kuopio

77 HIRSJÄRVI 
Ida Maria
Lapinlahti

78 HOLOPAINEN 
Mira Johanna

Kuopio (Västinniemi)

79 HONKAPIRTTI 
Kaisa Johanna

Kuopio

80KOIKKALAINEN 
Krisse Maria

Siilinjärvi

82 LIPPONEN 
Tarja Hannele

Kuopio

Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura

Osana Savo-Karjalan 
eläinlääkäriyhdistystä: 

kaikki yhden ja yksi 
kaikkien eläinlääkäreiden 

puolesta!

1. Yksityissektorin 
työntekijöiden 

työehtosuosituksen 
tuominen ajantasalle 

ja kaikkien tietoisuuteen. 2. 
Kollegiaalisuus.

Sydäntä lähellä 
ovat eläinsuojelu, 
kollegiaalisuus, 

kunnaneläinlääkäri-
järjestelmän kehttäminen.

84 PULLIAINEN 
Joni Petteri
Siilinjärvi

86 SAARIKIVI 
Marita Marja Hellevi 

Leppävirta

85 RAINIO 
Vesa Akseli

Kuopio
1. Palkansaajajäsenten 

työttömyysturva. 2. 
Eläinlääkärien tulee 
edistää kotimaista 

kotieläintaloutta ja viljelijöiden 
hyvää itsetuntoa julkisuudessa ja 

käytännön työssä.

Kunnaneläinlääkä-
riydestä huolimatta 

muutoshaluinen koko 
eläinlääkärikentän 

edustaja. Tavoitteena hyvinvoiva 
eläinlääkäri koko työuran ajan.

83 PERMIKANGAS 
Julia Karoliina

Siilinjärvi

75 HARTIKAINEN 
Kaisa Karoliina

Kuopio

81 LAINE 
Carola Anneli

Juankoski

73 TIRKKONEN  
 (OS. LAINE) 

Maria Outi Helena
Kangasniemi

Suostuin Skell ry:n 
valtuuskuntavaali-

ehdokkaaksi, koska pidän 
kunnaneläinlääkärijärjestelmää  

tärkeänä, vaikka arvostan suuresti 
myös yksityisten klinikoiden 

erikoisosaamista.
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74 ERONEN 
Olga

Kuopio



88 SORVISTO 
Pauli Antero

Joensuu (Niittylahti)

87 SARPANEN 
Sinikka Katariina

Kuopio
Eläinlääkäreiden 

hyvinvointi, yhteistyö, 
kollegiaalisuus ja 

ammattietiikka sekä ”One 
Health”-tyyppinen laaja-alainen 
eläinten ja ihmisten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen.

Pienen ammattikunnan 
tulee olla yhtenäinen, 
vaikka kilpailu kiristyy 

työmarkkinoilla. 
Eläinlääkäriseurat ovat paikallis-

tasolla tärkeitä yhteistyön 
ylläpitäjiä.

2 GRANHOLM 
Heidi Enneli

Turku

3 LEHMUS 
Anniina Aino Emilia

Helsinki

4 MERILÄINEN 
Henrik Tapio Aabraham

Helsinki

Valtuuskunnan opiskelijajäsenten  
vaalin ehdokkaat 2019

Opiskelijaehdokkaat

Ehdokkailla oli vapaaehtoinen mahdollisuus lähettää  
valokuva ja kertoa, mitä asioita aikoo ajaa valtuuskunnassa. 

Lähetysaika päättyi 20.9.2019.

Parantaa opiskelijoiden 
näkyvyyttä liiton toiminnassa. 

Opiskelijoiden jaksaminen 
opinnoissa ja työelämässä. Tuoda 
opiskelijoita ja liittoa lähemmäs 
toisiaan. Opiskelijoiden asema 

työelämässä opintojen aikana. 
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